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Notulen MR vergadering d.d. 07-12-2021 
   
Aanwezig:  Jan Muis, Carin Heere-Alkemade, Thomas van Klaveren, Omar Salloum,  
Otmar Zewald en Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:   Sylvia Keijman en Luba Galatha     
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse 
Toehoorder:   Liesbeth Meijer en Erwin Hudepohl 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
Sylvia is niet bij de vergadering van vanavond aanwezig omdat het niet 
goed gaat met haar schoonmoeder. Wij wensen haar sterkte. En Luba 
heeft zich afgemeld voor de vergadering.  
Er zijn gedurende de vergadering twee toehoorders aanwezig en dat heeft 
ons doen besluiten na de rondvraag een besloten gedeelte in te lassen.  
Na de vaststelling van de agenda neem Thomas de voorzittershamer over 
van Corina. 
 

2 Notulen MR vergadering van 12 oktober  2021 
 
Pagina 3 punt 8 is gerepareerd. 
Dezelfde pagina, invulling uren zou het MT nog toelichten; NPO gelden toelichten.. 
MT: is er al en kan worden gegeven. 
MR: vraag is om het te concretiseren. Daarnaast vraag over 45 minutenrooster, 
permanent? 
MT: alleen gedurende de NPO jaren, 2 jaar, en er wordt tussentijds geëvalueerd. 
Notulen worden bij dezen vastgesteld. 
 
   

3 Bijpraten vanuit het MT  
 

Wat willen jullie weten? Vorige keer al een beeld gegeven van het Gymnasium. 
Dingen van alle dag nu aan de orde. Daaronder speelt de afgelopen twee weken de 
kwestie van het inkrimpen van het MT. Hetgeen het functioneren voor iedereen lastig 
maakt.  
 
 
4. Examenreglement  ( ter instemming)  
MT: betreft hier een reparatie voor het Gymnasium. Er komt een nieuwe 
examencommissie van drie personen. 
MR: begrip voor de wijzigingen, wel een vraag over iets in de tekst, er wordt specifiek 
een docent met LD schaal genoemd, speelt affiniteit met deze taak geen rol? 
Rol- en taakomschrijving komt van het VOG concept, maar heeft dit ook invloed op 
het taakbeleid van docenten? Tijd/ uren die hiervoor staan is dat al bekend? 
MT: natuurlijk speelt affiniteit een rol bij de keuze. Deze taak kent ook een grote 
verantwoordelijkheid en dat hoort bij een LD functie en daar hebben wij er veel van 
op school. Taakomschrijving komt ook van de VOG, ook hoeveel uren ervoor staan 
komt van de VOG, maar zal van school tot school wel verschillen. 
MR: dat wij nu geen taakbeleid hebben daar lopen wij nu ook tegenaan. Het is dan 
ook aan de MR hoeveel uren hiervoor worden gegeven.  
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MT: deze discussie hebben wij vaker gevoerd, dit moeten wij nu doen. Taakbeleid en 
formatie, wij weten hoe dit zit. MR gaat over het complete plaatje en niet over 
hoeveel uur per taak. 
MR: dus het ligt niet ter instemming? 
MT: juist wel, dit moet nu geregeld worden. 
MR: kun je instemmen met een concept zonder dat taakbeleid is vastgesteld? 
MT: nu een uitspraak over doen, hetgeen afwijkt van het voorblad. 
MR: dus nu instemmen en de uren komen later? 
MT: snapt het niet dat alles zo op de komma moet, waarom het voorligt is omdat er 
een fout in staat. 
MR: we zouden de instemming kunnen toelichten en specifiek kunnen opsplitsen. 
MR: wij zitten niet op de komma. Punt B duidelijk maar punt C blijft een punt van van 
discussie. 
 
5. Herbenoemen nask1/nask2 klas 3 (ter info) 
MT: toelichting op voorblad spreekt voor zich. 
MR: geen vragen of opmerkingen. 
 
 
6.  Vakkenpakketkeuze (ter info) 
 
MT: toelichting over de noodzaak van dit onderzoek.  
MR: wil graag extra aandacht voor een vergelijking met andere gymnasia in 
Apeldoorn. Ter profilering van onze school moeten wij ons onderscheiden in 
aanbieden pakketten. 
MT: mee eens. Nu is het zo dat een erg ruim aanbod zorgt voor problemen met het 
rooster, je kunt het anders organiseren of smaller maken, het is een uitdagende klus. 
 
Korte schorsing voor het volgende punt, op verzoek van MR. 
 
7. Te agenderen onderwerpen door schoolleiding 
 
Dit is een ongebruikelijke werkwijze. In dit overzichtje staan echter twee punten die 
wij toch in deze vergadering willen behandelen.  
 

a. Begroting, is er nog niet, MT geeft aan dat er verschillen zaten in manier van 
berekening tussen KSG en Gymnasium, dat was reden om bij VOG aan de bel 
te trekken. Het wordt nu nog verder uitgezocht. Jan en Thomas gaan zich 
samen met MT verdiepen in de begroting zodra deze beschikbaar is. 

b. Eerder afsluiten klas 3: 
MR: wij vinden het spijtig dat een formele schriftelijke reactie van MT is uitgebleven 
nadat de MR niet instemde met dit voorstel op 12 oktober van dit jaar. Dat is 
namelijk, al komt dit zelden voor, de procedure in dezen.  
MT: Gelezen wat de inhoudelijke argumentatie van de MR was om niet in te 
stemmen. 

- Gebrek aan draagvlak 
MT vraagt zich af of voor draagvlak altijd een meerderheid nodig is, soms moeten er 
gewoon keuzes worden gemaakt. Verder heeft MT moeite met de vorige notulen, van 
september, waarin staat dat de MR positief staat tegenover het voorstel en alleen de 
verslagen van de mondelinge terugkoppeling wil afwachten voor de formele 
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afweging. Vind het dan bijzonder dat er ineens weer een inhoudelijk argument uit de 
hoge hoed komt. Dat de profielversmalling niet alleen betrekking zou hebben op 
geschiedenis en natuurkunde maar veel meer vakken. Niet fijn als dit gebeurt terwijl 
de verwachting was dat er alleen nog gekeken zou worden naar formele afronding 
van het proces. En natuurlijk moet er wel er uiteindelijk wel fundamentele keuzes 
worden gemaakt aangaande het vakkenpakket, daar wordt nu een onderzoek naar 
gestart.  
MR: blijft er bij dat het proces zeer veel hobbels heeft gekend. Is verder ook niet 
onder de indruk over de verslaglegging inbreng leerlingen over dit onderwerp, zij 
geven hele andere beweegredenen aan om te pleiten klas 3 voor bepaalde vakken 
eerder af te sluiten. En deze zijn niet steekhoudend.  
Verder willen wij een duidelijke bevestiging dat de profielversmalling niet voor meer 
vakken geldt dan geschiedenis en natuurkunde, die reactie hebben wij nog steeds 
niet gekregen. 
MT: profielkeuze niet de aanleiding voor dit stuk, bij dezen bevestiging; het betreft 
echt alleen geschiedenis en natuurkunde. Het Gymnasium kan zich nu niet 
permitteren hier een halszaak van te maken. Mocht dit een volgende keer zich weer 
voordoen dan een geschil aangaan. 
MR: deze toezegging had toch eerder op schrift gekund.  
MT: nee dan is juist wat ik niet wil. 
MT en MR zijn het erover eens dat het proces etc. verbetering behoeft. Daar is met 
het onderzoeksvoorstel van de vakkenpakketkeuze een start mee gemaakt.  
 
Na de toezegging van MT dat de profielversmalling alleen geschiedenis en 
natuurkunde betreft, zegt MR toe dit voorstel opnieuw in stemming te brengen. 
 

c. Twee extra herkansingen over periode 1 en 2 voor leerlingen uit de 
bovenbouw. 
Naar aanleiding van dit verzoek van MT heeft de MR een tegen-voorstel 
geschreven, d.d. 10 november. Beiden worden besproken. 
MT: situatie is nu zo dat achterstanden nog niet te repareren zijn zolang de 
leerlingen niet in de ‘leerstand’ kunnen worden gezet. Wij gunnen de 
leerlingen rust en ruimte door hen extra herkansingen aan te bieden. Na de 
eerste toetsweek was het inderdaad een complex gebeuren om alle 
inhaalwerken rond te krijgen. Extra toetsen, extra werkdruk, wij zijn er voor de 
leerlingen. Voor het MT maakt het niet veel uit wat er uit de besprekingen 
komt, als reactie op het punt uit voorstel MR, eerst de volgende leerling 
besprekingen afwachten.  
Na een discussie over 1 of 2 herkansingen en timing hiervan, willekeur dus 
afhankelijk zijn van handelswijze docent en natuurlijk werkdruk docent in de 
gaten houden. Komen wij gezamenlijk uit op het volgende: 
 
Na toetsweek 1 en 2 een extra ED herkansing. En er wordt door MT een 
inventarisatie gemaakt van het al ingestelde maatwerk. Eventuele andere 
maatregelen (2e extra herkansing bv.) wordt op een later moment in de 
MR besproken.  
 

 
8. Corona 
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Dit punt is er door de MR op gezet.  
MT: het aantal besmettingen neemt toe, vandaag voor het eerst een hele klas 3 naar 
huis gestuurd. Gescheiden pauzes nu ingevoerd, gescheiden looprichtingen, 
zelftesten, 1,5 meter docent. 
MR: open dag, 3 scenario’s? 
MT: na de kerstvakantie wordt er een scenario gekozen. Beslissing is VOG breed. 
Gymnasium heeft in november nog wel een succesvolle informatie avond kunnen 
organiseren, voor andere scholen was dit niet meer mogelijk door weer strengere 
regels.  
MR: al iets meer bekend over ventilatie? 
MT: niet meer dan vorige keer. 
MR: wie neemt de Corona coördinatie over? 
MT: wij hebben iemand op het oog, iemand die dag en nacht bij wijze van spreken 
beschikbaar is, voor de kerstvakantie is dit geregeld.  
 
 
 
 
9. Vanuit de GMR 
 
Begroting. Vakantieregeling; 2 weken meivakantie, ventilatierapport stuk ligt bij de 
GMR is nog niet openbaar. Hierbij de VOG ambitie weergegeven, voornemen de 
rapportages per school naar coronateam te sturen. En kijken of het mogelijk is in 
ieder lokaal een meter op te hangen. Functiegebouw ligt te informatie, ligt bij de 
bonden, februari/maart. Taakbeleid ter info, hopelijk komt dit verder. Integriteitscode 
ligt voor, verschillen per school, moet duidelijk worden.  
MT: nevenfuncties moet je opgeven, komt in Fama een bericht over. 
MR: taakbeleid en functieniveau heeft prioriteit. 
 
10. Achterban 
 
Oudergeleding: X 
Leerlinggeleding: X 
Personeelsgeleding:  
Snotneuzenbeleid? Zijn er knelpunten bij de gespreide pauze van collega’s?  
MT: punt 1 bespreken in MT en punt 2, knelpunten melden aan schoolleiding. 
   
10.  Rondvraag  
 
X 
 
Daarna besloten gedeelte. MR vraagt toehoorders de ruimte te verlaten. Zij geven 
echter aan ook deel uit te maken van de directie, hetgeen voor hun reden is te 
blijven.  
Schorsing, er wordt uitgezocht hoe dit juridisch zit 
Na Schorsing: 
De MR wil een vertrouwelijk stuk van de Raad van Bestuur behandelen en de MR 
bepaald zelf wie zij in haar vergadering uitnodigt. In dit geval is dit de ad interim 
rector en verder niemand. 
De toehoorders vertrekken.  
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11      Stemmingsronde en sluiting  

Adviezen/  
instemmingen schooljaar 2021-
20221  

      

Datum  Onderwerp  Uitslag stemming  

14 september Formatieplan Ingestemd onder 
voorwaarden* 

 Schoolgids Ingestemd 

12 oktober 45 min. rooster Ingestemd 

 NPO Ingestemd 

 Eerder afsluiten klas 
3 

Niet ingestemd*1 

9 december examenreglement Gedeelte B ingestemd 

 Eerder afsluiten klas 
3 

Ingestemd *2 

 Extra herkansingen Ingestemd *3 

   
*1 Eerder afsluiten klas 3, niet ingestemd 
Toelichting: 

• Uit de nu toegevoegde verslagen blijkt dat er nog steeds sprake is van gebrek aan 
draagvlak. 

• De kanttekening die in het stuk staat op pag. 3 van het voorstel betreft een 
profielversmalling. En heeft niet alleen betrekking op de vakken geschiedenis en 
natuurkunde. Het kan in ieder geval ook gevolgen hebben voor Duits, Frans, 
2e klassieke taal, biologie. En wellicht meer vakken uit de vrije ruimte in 
combinatie met gekozen profiel. Dit onderdeel hoort volgens de MR niet thuis in 
dit stuk. Hiervoor is een fundamentele discussie noodzakelijk over de 
profielkeuze.   

*2 Na volgende toezegging: 
Na de toezegging van MT dat de profielversmalling alleen geschiedenis en 
natuurkunde betreft, zegt MR toe dit voorstel opnieuw in stemming te brengen. 
 
*3 Met onderstaande voorstel: 
 

Na toetsweek 1 en 2 een extra ED herkansing. En er wordt door MT een 
inventarisatie gemaakt van het al ingestelde maatwerk. Eventuele andere 
maatregelen (2e extra herkansing bv.) wordt op een later moment in de 
MR besproken.  

 


